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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da Décima 
Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos cinco dias do mês de Abril, do corrente ano, nesta cidade 
de Itaituba, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder Legislativo Municipal, às nove horas e 
quinze minutos, no Plenário Carlos Roberto Cabral Furtado, na Câmara Municipal de Itaituba, sob a presidência do 
vereador João Bastos Rodrigues, primeiro secretário o vereador Isaac Rodrigues Dias e segundo secretario o 
vereador Antonio Lopes de Sousa. O Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta a sessão, 
solicitando a primeira secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: Agnaldo Cirino de Oliveira 
Santos, Antonio Lopes de Sousa, Célia Martins de Souza, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, 
João Paulo Meister, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manuel Diomar Figueira Santos, Maria de 
Almeida Silva, Nicodemos Alves de Aguiar. Havendo número legal de vereadores o presidente solicitou ao 
vereador Iamax Prado Custodio que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO 
EXPEDIENTE: Oficio Associação Comunitária de Itaituba/Alternativa FM que solicita o uso da tribuna nesta 
sessão. MEMO Nº 08/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que justifica sua ausência nas sessões 
dos dias 05 e 06 de Abril de 2016. Oficio nº 251/SSL – Assembleia Legislativa do Estado que encaminha Moção nº 
07/2016 de autoria do deputado Ozorio Juvenil, deferida em 03 de fevereiro de 2016. Projeto de lei nº 013/2016 de 
autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação Infantil Cinderela 
e dá outras providencias. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra a vereadora Célia Martins de Souza, dizendo que 
as eleições se aproximavam e era importante todos os colegas ficassem atentos e firmes em seus propósitos. 
Continuando a vereadora falou sobre seu afastamento do partido PMN, citando que sempre esteve atento as 
reuniões e convocações do partido. Continuando a vereadora falou sobre os novos rumos tomados pelo partido, 
dizendo que a traição era um sentimento dolorido, as escuras fizeram filiação sem seu conhecimento, tentando lhe 
enganar. Estava hoje no PSB que a recebeu com carinho e respeito. Prosseguindo usou da palavra o vereador Luiz 
Fernando Sadeck dos Santos, citou trechos da legislação que direcionava a filiação nos partidos. Continuando o 
vereador falou sobre a situação do bairro Wirland Freire, dizendo que constantemente se via nos meios de 
comunicação denuncias de irregularidades na infraestrutura do mesmo, onde os moradores estavam sendo bastante 
penalizados. Por isso estava convidando o representante da empresa responsável pela obra das casas para uma 
reunião neste poder. O Edil falou sobre requerimento que estaria apresentando na ordem  do dia, onde solicitava as 
autoridades competentes a legalização de alguns cursos existentes na mesma, tendo em vista que diversos alunos 
estão sendo prejudicados. O Edil falou sobre as condições de algumas ruas de nossa cidade, que além do problema 
de infraestrutura, ainda vive as escuras, deixando os moradores a mercê da sorte. Prosseguindo usou da palavra o 
vereador dizendo que os últimos acontecimentos políticos lembrou o ex vereador Joao que na época taxou a 
situação de bandeirola. Continuando o vereador falou sobre a situação de algumas ruas, dizendo que infelizmente os 
vereadores eram penalizados, criticados pela população, quando certas situações não iam bem. Mostrou imagens de 
uma placa onde a população cobrava dos vereadores o asfaltamento de seu bairro. Continuando o vereador falou de 
um certificado de Honra ao Mérito que recebeu da Assembleia Legislativa do Estado, em reconhecimento aos seus 
27 anos de trabalho junto aos ao IML de Itaituba. Com a palavra o vereador Isaac Dias, deu as boas vindas a 
vereadora Celia ao PSB, e esclareceu que a mesma não cometeu crime nenhuma, conforme vinha sendo divulgado 
nos meios de comunicação de que houve infidelidade partidária. Quem cometeu o crime foi o partido que ela estava. 
Disse que era preciso compreender que todos eram diferentes e essas diferenças deveriam serem respeitadas. Disse 
que nessas eleições muitas candidatas mulheres fortes, por isso os vereadores deveriam trabalhar mais para serem 
eleitos. Continuando o vereador disse que os vereadores não eram valorizados pela prefeita. O Edil referiu-se a 
posse do novo Secretário de Agricultura que foi uma indicação do ex Secretário, numa demonstração de 
desvalorização desse poder que não pode indicar um um secretário. Ressaltou que o novo secretário é uma pessoa 
bastante competente para assumir o cargo. Com a palavra o vereador Joao Paulo, falou sobre o problema de 
infraestrutura, citando o trecho próximo ao ministério público que se encontra com buracos e lamaçais.  Disse que 
nesse momento o país vive em crise, e as ideias boas no município são importantíssimas. O vereador citou as novas 
empresas que estão se instalando em Itaituba. Falou de um evento ocorrido no hotel Apiacas com o SEBRAE. Em 
seguida foi entregue uma comenda a empresa Clima Frio, pelos relevantes serviços prestados em prol do esporte de 
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Itaituba. Prosseguindo usou da palavra o vereador Iamax Prado, deu boas vindas ao vereador Orismar Gomes ao 
entrar para o PMN e que conversou e deu conselhos a vereadora Célia Martins, enfatizando a preocupação com o 
partido e os concorrentes. Disse que “cuspiram” no prato do partido, lembrando que o mesmo elegeu quatro 
vereadores e discorda da vereadora quando critica o partido onde há pessoas de bem compondo o mesmo. Falou 
que o foi partido que elegeu a vereadora Célia Martins e que deu boas vindas a mesma para sua candidatura, 
declarou sua insatisfação em relação a vereadora. Comentou sobre seu projeto de indicação que tramitará na sessão 
de hoje relacionado ao corpo de bombeiros. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, cumprimentou alunos do 
Benedito Correa de Sousa e comentou sobre um evento que irá acontecer na escola. Falou sobre o pronunciamento 
do delegado da policia civil o senhor Bezerra, onde o mesmo anunciou sua pre candidatura e mostrou feliz pelo 
delegado substituto ser um amigo seu. Comentou sobre as reinvindicações dos moradores do bairro da liberdade, 
onde os mesmos colocaram uma placa com seu nome pedindo asfalto nas ruas do bairro e não concorda que as 
coisas estão bem para população. Falou que a culpa dos problemas no município não é só da prefeita e sim também 
do governo do estado que abandonou o município e comentou sobre ruas problemáticas do bairro da liberdade e 
que precisam de trabalhos. Disse não é comunicado pela prefeitura e se sente chateado por não ser convidado para 
os eventos. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira, agradeceu a prefeita e o secretario da SEMINFRA 
por atender aos pedidos no Residencial Vale do Tapajós com a colocação de bueiros e outros trabalhos feitos na 
cidade. Falou de sua alegria em estar no PRP e que irá eleger vereadores pois possui muitos candidatos. Mostrou 
solidariedade a vereadora Célia Martins pela situação que está passando e pediu que fossem feitos trabalhos em 
vicinais da região para melhorar a vida dos moradores da comunidade. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida 
Silva que falou que que conhece o PMN e tem apreço pelo mesmo e que dentro dos partidos há sempre 
divergências entre candidatos. Comentou sobre a estrada do Murumuru que está intrafegável e que precisa ser 
recuperada. Falou que não existe pessoa mais sonhadora em relação a construção do Hospital Regional no 
município e que nenhum outro governo teve coragem de fazer, só o governo atual do estado. Disse que acredita no 
governo do estado e a obra de construção do hospital regional será concluída. Com a palavra o vereador Orismar 
Gomes, falou sobre a situação envolvendo a vereadora Célia Martins e o PMN e que nada abalará o partido. Disse 
que o PMN irá caminhar junto com povo de Itaituba e o mesmo acompanhará sempre o partido. Falou que 
contribuiu desde o inicio de criação do Bairro da Liberdade e entende que as criticas feitas a sua pessoa são 
construtivas e não tem medo de nada, comentando sobre as eleições desse ano que serão acirradas. Disse que há 
uma falta de respeito do governo municipal para com sua base aqui na câmara e que está preparado para o que der 
e vier. O vereador Isaac Dias, presidente interino, propôs que não houvesse intervalo regimental. Colocada a 
proposta em discussão e votação a mesmo foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 
144/2016 de autoria do vereador Dirceu Biolchi, requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de 
Oliveira, para que determine o setor competente estudos a viabilizar a construção de um Barracão Comunitário na 
Comunidade Cristo Reis-Itapacurazinho. Requerimento nº 145/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, 
requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira e ao Secretario Municipal de Infraestrutura, 
Daniel Costa Alencar, solicitando o serviço de recuperação de todas as ladeiras da Comunidade do Guajará. 
Requerimento nº 154/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, requer o envio de oficio a prefeita 
municipal, Eliene Nunes de Oliveira e ao Secretario de Infraestrutura o senhor Daniel Costa de Alencar, solicitando 
que interceda junto a SEMINFRA execute os serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica na 15ª rua 
iniciando na Rodovia Transamazônica até o final da mesma. Requerimento nº 155/2016 de autoria do vereador 
Iamax Prado Custodio, requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, para que determine o 
setor competente a identificação do Aeroporto Municipal de Itaituba, tendo em vista que o mesmo já recebeu o 
nome de Wirland da Luz Machado Freire, conforme lei nº 1.870/2007. Requerimento nº 156/2016 de autoria do 
vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer o envio de oficio a direção do IFPA/Itaituba e ao CREA-PA no 
sentido de informar a situação do processo de reconhecimento dos cursos daquela instituição. Requerimento nº 
157/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer o envio de oficio a empresa RESECON no 
sentido de representantes comparecerem para uma reunião no dia 8 de abril, as 09h00min para darem explicações 
sobre denuncias dos moradores do Residencial Wirland Freire. Requerimento nº 158/2016 de autoria do vereador 
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Diomar Figueira, requer o envio de oficio ao senhor Daniel Costa Alencar, Secretario de Infraestrutura e a senhora 
prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, no sentido de que seja feito a recuperação da massa asfáltica da 3ª,4ª 
e 5ª ruas do Bairro da Liberdade, bem como limpeza, recuperação e empiçarramento das demais ruas e travessas. 
Requerimento nº 159/2016 de autoria do vereador Diomar Figueira, requer o envio de oficio ao senhor Daniel Costa 
Alencar, Secretario de Infraestrutura e a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, no sentido de que 
seja feito limpeza e recuperação das ruas, colocação de manilhas nos locais devidos e recuperação da massa 
asfáltica da principal rua do Bairro da Paz. Requerimento nº 160/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida 
Silva, requer o envio de oficio ao senhor Robson Simão Jatene, governador do estado do Pará, ao senhor Hildegardo 
Nunes, secretario estadual de agricultura, que verifiquem a possibilidade de incluir no orçamento do estado a 
aquisição de um veiculo caminhonete traçada 4 x4 para atender os agricultores de Itaituba. Requerimento nº 
160/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer o envio de oficio ao senhor Robson Simão Jatene, 
governador do estado do Pará, ao senhor Hildegardo Nunes, secretario estadual de agricultura, que verifiquem a 
possibilidade de incluir no orçamento do estado a aquisição de um trator de pneu com carroça e grades de 
caminhão para atender as comunidades do municipio: Santa Luzia, bom Jesus, Monte Dourado, Monte Moriah, São 
Raimundo Nonato, Cristo Rei II, Monte das Oliveiras, Monte Sião, São Sebastião e Nossa Senhora do Perpetuo 
Socorro. Requerimentos após lidos discutidos e votados, foram todos aprovados por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
003/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio que indica a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes de 
Oliveira, para que determine o setor competente a inclusão do Cargo de Bombeiro Aerodromo na “Lei nº 2.681/2013 
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Vinculados a Administração Publica”. A 
indicação será enviada a prefeitura municipal para devidas providencias. E não havendo mais matérias a tratar, o 
presidente deu por encerrada a sessão por falta de quórum e, para constar, mandou que se lavrasse a presente ata 
que após lida, discutida e votada será aprovada e pela mesa diretora assinada. Eu, Isaac Rodrigues 
Dias,....................................................,primeiro secretário a subscrevi e assino. 
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